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1. Sempre limpe o aparelho após finalizar 
sua utilização.

2. Retire o plugue de energia da tomada e 
deixe o aparelho esfriar.

5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

PERIGO

Risco de choque elétrico!
Retire o plugue da tomada antes de realizar 
qualquer serviço de instalação, limpeza ou 
manutenção. 

NOTA

O cesto e a bandeja da fritadeira também 
podem ser limpos na lavadora de louças.

NOTA

Retire a bandeja para deixar a fritadeira 
esfriar mais rapidamente.

DICA

Se a sujeira estiver presa ao cesto ou 
no fundo da bandeja, encha a bandeja 
com água quente com um pouco de 
detergente. Coloque o cesto na bandeja 
e deixe a bandeja e o cesto de molho por 
aproximadamente 10 minutos.

IMPORTANTE

Aguarde o aparelho esfriar antes de realizar 
a limpeza.

NOTA

Sempre mantenha a fritadeira em um local 
limpo e seco.

3. Limpe a parte externa do aparelho apenas 
com um pano macio úmido.

4. Limpe a bandeja e o cesto com água quente, 
um pouco de detergente e uma esponja 
não abrasiva.

5. Pode-se utilizar um líquido desengordurante 
para remover toda a sujeira restante da 
fritadeira.

6. Limpe o interior do aparelho com água 
quente e uma esponja não abrasiva.

7. Limpe o elemento de aquecimento com uma 
escova de limpeza para eliminar todos os 
resíduos de alimentos.

ATENÇÃO

• Jamais limpe a fritadeira com fluídos 
inflamáveis tais como: álcool, querosene, 
gasolina, tíner, solventes, removedores 
ou com produtos químicos, como 
detergentes com amoníacos, ácidos ou 
abrasivos como saponáceos.

• Não use produtos que liberem vapores 
químicos corrosivos e/ou tóxicos.

• Nunca use objetos afiados, escovas 
abrasivas, esponjas de aço, lã de aço, 
etc, nas peças da fritadeira. 

• Objetos pon tiagudos e produtos 
ab ra si v os  p o de r ão d an i f i c a r  o 
antiaderente do seu aparelho.

NOTA

Para qualquer tipo de manutenção entre 
em contato com o SAC Midea, a fim de que 
sejam feitos os reparos necessários.
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6 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
A Assistência Técnica Autorizada Midea está sempre à sua disposição. Entretanto, caso sua fritadeira 
apresente algum problema de funcionamento, verifique na tabela abaixo as prováveis causas.
Efetue as correções que possam ser realizadas em casa, se o problema persistir entre em contato 
com o SAC Midea.

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO

A fritadeira não funciona

O aparelho não está conectado
Ligue o plugue de energia em uma 
tomada corretamente aterrada.

O t empo ri zador  não  fo i 
configurado

Gire o botão do temporizador para 
o tempo de preparo requerido 
para ligar o aparelho.

A bandeja não foi colocada 
corretam ent e dentro do 
aparelho

Coloque a bandeja corretamente 
dentro do aparelho.

Os ingredientes fritos com a 
fritadeira não estão prontos

A quantidade de ingredientes 
no cesto é muito grande

Coloque porções menores de 
ingredientes no cesto. Pequenas 
p o r ç õ e s  s ã o  f r i t a s  m a i s 
uniformemente.

A temperatura definida é muito 
baixa

Gire o botão de controle de 
temperatura para a configuração 
requerida.

O tempo de preparo é muito 
curto

Gire o botão do temporizador para 
o tempo de preparo requerido.

Os ingredientes são fritos de 
forma irregular na fritadeira

Certos tipos de ingredientes 
precisam ser agitados durante 
o tempo de preparo

Ingredientes situados na parte 
superior ou atravessados (como 
por exemplo fritas) precisam ser 
agitados durante o preparo.

Lanches fritos não estão 
crocantes quando saem da 
fritadeira

Tipo de lanche indicado para 
preparo em uma fritadeira de 
imersão tradicional

Use lanches de forno ou acrescente 
um pouco de óleo (1/2 colher 
de sopa) nos lanches para um 
resultado crocante.

Problemas ao encaixar a 
bandeja dentro do aparelho

Há excesso de ingredientes 
no cesto

Não encha o cesto além do limite.

O cesto não está colocado 
corretamente na bandeja

Empurre o cesto para baixo na 
bandeja até ouvir um “clique”.
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PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO

Emissão de fumaça branca do 
aparelho

Ingredientes muito gordurosos 
estão sendo preparados

Ao fritar ingredientes gordurosos 
na  f r i tadei ra ,  u ma g rande 
quantidade de óleo é liberada 
na bandeja. O óleo produz uma 
fumaça branca e a bandeja pode 
aquecer mais que o habitual. 
Isso não afeta o aparelho nem o 
resultado final.

A bandeja a inda contém 
resíduos de gordura de seu 
uso anterior

A fumaça branca é causada pelo 
aquecimento de gordura existente 
na bandeja. Certifique-se de 
limpar a bandeja corretamente 
após cada uso.

Batatas frescas são fritas de 
forma irregular na fritadeira

Tipo incorreto de batata
Use batatas frescas e certifique-se 
de que permaneçam firmes durante 
a fritura.

Os palitos de batata não foram 
corretamente lavados

Lave os palitos de batata adequa-
damente para remover o amido 
da parte externa.

As fritas não estão crocantes 
quando retiradas da fritadeira

A crocância das batatas fritas 
depende da quantidade de 
óleo e da água presente nas 
batatas

Certifique-se de secar adequada-
mente os palitos de batata antes 
de adicionar o óleo.

Corte as batatas em palitos 
menores para um resultado mais 
crocante.

Acrescente um pouco mais de óleo 
para um resultado mais crocante.



Obrigado por escolher a Midea!

A Midea é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a 

combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará 

novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita 

simples que fez da Midea uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e 

condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características 

do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços 

e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre 

em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos 

telefones ou pelo site abaixo.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 1005 (demais localidades)

www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco 


